
Radno mjesto VODITELJ ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

 

Mjesto rada: OPĆINA MEDULIN, ISTARSKA ŽUPANIJA 
Broj traženih radnika/radnica: 1 
Vrsta zaposlenja: na neodređeno; probni rad 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 
Smještaj: Nema smještaja 
Naknada za prijevoz: u visini cijene mjesečne autobusne karte ovlaštenog prijevoznika 
Natječaj vrijedi od:  06.06.2022. 
Natječaj vrijedi do:  20.06.2022. 
Posloprimac 

Školska sprema: VSS/VŠS 
Smjer: tehnički, prirodni  
Radno iskustvo: 3 godine za VSS/5 godina za VŠS  
dobro poznavanje rada na računalu (Microsoft Office) 
 
Ostale informacije: Opis poslova: 

• organizira i rukovodi odjelom 
• odgovoran je za pravilno obavljanje poslova unutar odjela 
• odgovoran je za financijsko poslovanje odjela kojim rukovodi 
• koordinira i nadzire provođenje plana održavanja javnih površina, građevina, uređaja i 
predmeta javne namjene, groblja, plaža, autobusnih stajališta, čekaonica i dr., dječjih igrališta i 
urbane opreme te ostalih poslova prema program održavanja komunalne infrastrukture  
• izrađuje i predlaže uređenje svake površine namijenjene za ozelenjivanje i to prema vrstama 
zelenila, vremenu intervencije i načinu obrade tla 
• izrađuje i predlaže mjesečne, sezonske i godišnje planove rada 
• izrađuje i predlaže za općinu Medulin veće zahvate radi planiranja godišnjih potreba 
investiranja u  ‘’zelene površine’’ 
• popunjava i pravovremeno dostavlja radne liste rukovoditelju operative 
• predlaže tehnologiju rada za sadnju i održavanje «zelenih površina» 
• na temelju izrađenih i usvojenih planova hortikulturnog uređenja, vrši nadzor nad 
realizacijom istih  
• u dogovoru s upravom društva i voditeljem odjela tehničkih poslova pruža stručne usluge i 
ostalim subjektima 

• predlaže nove mjere unapređenja poslovanja u svom djelokrugu rada 

• kao neposredan ovlaštenik odgovoran je za zaštitu na radu u skladu sa zakonskim ovlastima i 
dužnostima i internim aktima društva 

• ostali poslovi po nalogu rukovoditelja operative 

• za svoj rad odgovoran je rukovoditelju operative 
 
Poslodavac 

Poslodavac: MED EKO SERVIS d.o.o., Pomer, Pomer 1, Općina Medulin 

Kontakt: 

• osobni dolazak: Pomer 1, 52100 Pula, radnim danom od 08:00 do 12:00 sati 

• najava na telefon: +385 52 573136 

• pisana zamolba: MED EKO SERVIS d.o.o., Pomer,  Pomer 1, 52100 Pula 

• e-mail: reklamacije@medekoservis.hr 


